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KRATKA	  PREDSTAVITEV

Vsebinsko izhodišče predstave Pojoči grad je pravljica H. C. Andersena Slavec in govori o 

cesarju, ki je hotel postati čim bolj podoben slavčku. Ptiček je živel na njegovem vrtu in prelepo 

prepeval, zato ga občudoval ves svet. Sprva ljubosumen na malega pevca, ki mu je kradel vso 

pozornost, je cesar sčasoma spoznal, da mora slediti slavcu in tudi svoje življenje spremeniti v 

pesem. Odločil se je, da bo svoj novi grad spremenil v ogromen glasbeni instrument, ki bod igral 

in pel kot slavec. 

Pravljica je uprizorjena v izvirnem multimedijskem performansu, v katerem se stripovske 

ilustracije in koncert na izvirnih glasbenih inštrumentih povezujejo z lutkovnim gledališčem. V 

predstavi imajo pomembno vlogo animirani filmi, ki se ves čas projicirajo na ozadje odra, 

dopolnjujejo pa jih še ilustracije, ki jih s pomočjo računalnika v živo riše ilustratorka in 

stripovska avtorica Kaja Avberšek. Povezava stripa, animiranega filma in lutk vnaša v predstavo 

povsem novo vizualno izkušnjo.    

Scenografijo predstave tvorijo glasbeni inštrumenti, oblikovani v različne objekte, katerih 

glasbenik in igralec Andrej Žibert v zadnjem delu odigra pravi mali koncert.  



PRAVLJICA O POJOČEM GRADU (po motivih H.C. Andersena napisala Peter Kus in Boštjan 

Gorenc Pižama)

Kraljev grad je bil najlepši in najslajši na svetu. Velika grajska poslopja so bila zgrajena iz 

najboljše čokolade, iz sladkih bonbonov in pisanih lizik. Oblikovali so jih najimenitnejši 

slaščičarji dežele, arhitekti in zidarji pa so iz njih zgradili mogočno obzidje, visoke stolpe ter 

sladke, umetelno okrašene oboke in stebre. Kristali in živopisne barve sladkorčkov so se lesketali 

v soncu in bleščali daleč naokoli, kot bi bili iz zlata. Notranjost gradu je dišala od vseh dobrot, a 

človek se ni smel ničesar dotakniti, kaj šele, da bi kaj pojedel! Le gledal je lahko in se oblizoval.

V grajskih vrtovih, ki so se razprostirali daleč naokoli, so mehko trato prepredale številne cvetice. 

Nanje so bili privezani srebrni zvončki, ki so cingljali tako zvonko in milo, da se je vsak 

sprehajalec ustavil in prisluhnil nežni melodiji, ki ga je božala po ušesih.

Naprej od tod je rasel najkrasnejši gozd, v katerem so sprehajalcem blago senco ponujala 

prelepa, košata drevesa. Gozd je segal prav do morja, ki je bilo sinje in globoko in slano, a se je 

lesketalo, kakor bi bilo prevlečeno s sladkorjem.

Nekje pri morju, med vejami drevesnih krošenj, je prebival slavec in prelepo pel. Nihče ga ni 

nikoli videl, lahko je le sledil njegovemu glasu. Ko je kdo prišel blizu, je le zaprl oči in poslušal. Iz 

vseh dežel sveta so prihajali popotniki v prestolnico kraljestva in občudovali mesto, grad in vrt. 

Ko pa so zaslišali gostoleti slavca, so vsi dejali: »To je od vsega najlepše!« Miže so ure in ure 

postopali pod drevjem in zamaknjeno poslušali ptičje petje.

Ko so se vrnili domov, so popotniki pripovedovali o tej lepoti. Bolj učeni med njimi, ki so o 

mestu, gradu in vrtu pisali knjige, so slavca izmed vsega postavili najvišje. O nevidnem ptičku v 

gozdu pri globokem morju so skladali najlepše stihe in sestavljali najčudovitejše zgodbe.

Kralj je slišal za prekrasne opise svojega gradu. Razveselili so ga, a kaplja pelina v radosti je bil ta 

izmuzljivi slavec. Vsi so pravili, da je od vsega najlepša stvar prav njegovo petje! »A kako 

vendar?! Ali je mogoče, da na svetu, celo blizu mene, obstaja nekaj, kar je lepše kot moj grad? 

Ves svet ve za to, le jaz ne!« je vzkliknil kralj. Nemudoma se je odpravil pod krošnje dreves ob 

morju. Ko je bil na pol poti, je prišel do gozdne mlake. Ker je želel na cilj dospeti čim prej, si je 

sezul čevlje, zabredel v vodo in zaplaval proti nasprotnemu bregu. Sredi mlake je nenadoma 

nekaj zakvakalo: »O, kako močen glas je v tej majhni živalci!« je zaklical kralj in vtaknil glavo pod 

vodo, misleč, da je našel slavca. A iz oči v oči se je spogledal z majhno žabo.



Kralj se je ves moker odpravil naprej in nekje v bližini zaslišal kravje mukanje. »Zdaj ga slišim!« 

je zaklical kralj in se oziral naokoli, da bi ga zagledal. Vendar ga ni. Je pa njega zagledala krava in 

se z vso silo zapodila proti njemu. Z rogovi ga je napičila v zadnjo plat, da je kralj glasno 

zavreščal in poletel naprej po gozdu.

Pod večer je dospel do drevesa, na katerem je prebival slavec, in tedaj ga je zares zaslišal. Bil je 

osupel in po licih so mu stekle solze, saj je blagoglasno žgolenje tudi njemu seglo do srca. Toda 

kmalu se je pomiril, ker se jok za kralja vendarle ne spodobi. Nežnost sta takoj zamenjala 

ljubosumje in jeza. Zavihal si je rokave, ujel nevidno prikazen in jo zaprl v temno grajsko ječo. V 

podzemni temnici brez dnevne svetlobe in za debelimi rešetkami je slavec utihnil.

Ko kraljevi napuh tako ni imel več tekmeca, se je življenje na gradu vrnilo v ustaljeni red. Vse je 

bilo spet po starem, dan se je prevesil v noč in noč v dan in tako naprej, kot vedno. Grad je bil 

spet najlepša stvar na svetu, toda kralj je nekje globoko v sebi čutil, da mu nekaj manjka. Ali ne 

bi bilo lepo, če bi mu vseeno nekdo pel in mu krajšal dneve?

Nekega dne je na grad prišel velik paket, na katerem je pisalo: Slavec. V njem je bila lična škatlica 

in v njej prava mala umetnina: umetni slavec, ki je bil enak živemu, le ves je bil pisan, posut z 

bleščečimi okraski in utripajočimi lučkami. Brž ko si ga prižgal, je znal zapeti katerokoli izmed 

pesmic, ki jih je pel živi ptič, pri tem pa je še migal z repom. Okoli noge mu je visel majhen trak, 

na katerem je pisalo: Made in China. »To je krasno!« si je dejal kralj. »Poje veliko lepše kot stari 

slavec in brez vsake napake. Trden je v ritmu, hitrejši je in še veliko težje pesmi zna peti!« Poleg 

tega ga je bilo lepše gledati, saj se je svetil kot lunapark! Umetni ptič je dobil svoje mesto na 

svileni blazini tik ob kraljevi postelji in v neskončnost prepeval. Kralj je ves vesel ponavljal za 

njim: »Cicicici! Glukglukgluk!«. Spet, ponovno in vedno znova si je v nedogled požvižgaval eno 

in isto melodijo.

Toda nekega večera, ko je umetni ptič najbolje pel in je kralj ležal v postelji ter ga poslušal, je 

znotraj ptiča naredilo »švip!« in nekaj je počilo »džžž!«. Vsa kolesca so se še enkrat zavrtela, 

nato pa se je iz ptiča pokadilo in muzika je utihnila. 

Ko je ptič obnemel, je deželo zajela velika žalost in kralj je hudo zbolel. Mrzel in bled je ležal na 

svoji postelji, nanj pa je sijal žalostni mesec. Komaj je še dihal in nekaj ga je tiščalo v prsih, kot 

bi mu na njih sedelo neznano bitje. In res, ko je odprl oči, je zagledal, kako na njem čemi smrt. 

Na glavo si je posadila njegovo krono in si nadela kraljevski nasmeh. Povsod okrog nje so bile 

človeške glave, ki so zabodeno buljile vanj. To so bili kraljevi grehi.



»Ali se spominjaš tega? Pa tega? In tistega takrat?« so mu šepetale človeške glave druga za 

drugo, da mu je s čela začel teči pot. »Godbo! Godbo!« je zavpil kralj, da mu ne bi bilo treba 

slišati vsega, kar so mu pripovedovale. V glavi se mu je začelo blesti, izgubljal je moč in počasi je 

drsel na oni svet. V tistem se je pred njim prikazal drobni slavec in kot privid svobodno letal 

naokoli. Zaprti ptiček, ki je nemo hiral v temni ječi, je bil največji kraljev greh! »Slavec, najlepši 

glas narave, spustite ga na prostost!« je kriknil kralj in vrata ječe, temne ptičje kletke, so se 

odprla. Slavec je zažvrgolel in poletel proti kraljevi sobani.

Ko je smrt zaslišala ptičje petje, se je kot megla pobrala skozi okno, za njo pa so se odkotalile še 

vse človeške glave. Po kraljevih oslabelih udih je zopet začela teči kri, predramil se je ter 

okrepljen in zdrav vstal iz postelje. »Dragi moj rešitelj, ostani pri meni! Živel boš lahko v 

najlepšem delu mojega gradu in mi prepeval! Vse, kar si boš zaželel, bo tvoje!«, je zaklical kralj 

slavcu. »Ne morem ostati, živeti moram na svobodi. Prišel bom, ko me boš potreboval, a ko me 

ne bo, si boš lahko igral sam!«

Kralj je razumel sporočilo slavca: svoje življenje mora spremeniti v pesem.

Nemudoma se je lotil dela in cel grad je zgradil na novo. Sestavil ga je iz samih glasbenih 

instrumentov in priredil, da je cel grad pel in zvenel s tako ganljivim napevom, kot je bil slavčev.



O PREDSTAVI

Avtorji so Pojoči grad žanrsko opredelili kot risano zvočno predstavo. Predstava je multimedijska 

in temelji na dveh elementih, ki ju v klasičnem gledališču za otroke običajno ne srečamo.

Prvi element so stripovske ilustracije, ki jih ilustratorka in stripovska avtorica Kaja Avberšek med 

predstavo riše v živo na računalnik. Njeno risanje se prek video projektorja prenaša na veliko 

platno v ozadju odra. V živo narisane podobe se prepletajo z vnaprej pripravljenimi animacijami, 

ki so sestavljene iz najrazličnejših bombonov, piškotov, lizik in drugih sladkarij. Z njimi avtorica 

ustvari različne pokrajine in prostore, po katerih potuje kralj, glavni junak predstave. V njih 

srečuje različne v živo narisane like in prepreke ter z njimi stopa v dialog (podobno kot v 

znameniti italijanski risani seriji La linea).    

Drugi element predstave je uporaba izvirnih glasbenih inštrumentov. Ko kralja ljubosumnost, 

nečimrnost in grabežljivost, obsedenost z bliščem gradu in melodijami umetnega slavca privede 

na rob smrti, mu pravi slavec pokaže pot do novega življenja. Kralj se odloči, da si bo zgradil nov 

grad iz glasbenih instrumentov, ki bo igral in pel tako kot slavec. V zaključku predstave tako 

opazujemo kako kralj preizkusi posamezne izvirne instrumente in jih v kratkem koncertu sestavi 

v zvočno skulpturo, ki ponazarja kraljevi grad. Izvine instrumente je izdelal Peter Kus in so 

sestavljeni iz najrazličnejših materialov - plastičnih cevi, lesa in različnih kovin. Med njimi  

najdemo harfo, marimbo, plozivni aerofon, basovsko kalimbo ter različne gonge in činele. Nenavadni 

instrumenti otrokom pokažejo, da si glasbila lahko izdelamo tudi sami iz predmetov, ki ležijo 

okoli nas. 



O PRIROČNIKU IN RAZSTAVI

Predstava Pojoči grad je del trilogije, ki sta jo zasnovala Peter Kus in Kaja Avberšek. Njen namen 

je bil predstaviti isto pravljico o pojočem gradu v treh različnih medijih. Poleg predstave jo 

tvorita še priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu ter interaktivna razstava izvirnih 

instrumentov.

Priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu Pojoči grad sestavljajo ilustrirana pravljica in 

strip o kralju, ki je hotel postati podoben slavcu in si je zato zgradil pojoči grad iz glasbenih 

instrumentov. V drugem delu bralci najdejo navodila za izdelavo podobnih (vendar 

preprostejših) glasbil, ki si jih nato lahko izdelajo sami.  S priročnikom tako bralci na zabaven, 

poljuden ter likovno privlačen način raziskujejo svet glasbenih instrumentov in akustike ter 

spoznavajo, kako je mogoče učinkovita glasbila izdelati iz lahko dostopnih materialov. Priročnik 

je zasnoval skladatelj Peter Kus, ki se je v zadnjih letih posvetil ustvarjanju in predstavljanju 

izvirnih glasbenih instrumentov skozi serijo razstav Evfonija, z zvočnim gledališčem, z 

delavnicami in z Orkestrom izvirnih inštrumentov. Pri ustvarjanju besedila je sodeloval Boštjan 

Gorenc Pižama, strip, ilustracije in likovno podobo instrumentov pa je zasnovala Kaja Avberšek.   

http://peterkus.net/si/projects/grad-prirocnik/
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Interaktivna razstava izvirnih glasbenih instrumentov Pojoči grad sodi v serijo razstav, pri katerih 

je Peter Kus svoje instrumente ustvarjal v sodelovanju z različnimi slovenskimi oblikovalci (Kaja 

Avberšek, NatanEsku, Andrej Štular, Gregor Lorenci). Na razstavah so obiskovalci v različnih 

okoljih spoznavajo nenavadna in izvirna glasbila. Skozi zgodbo o pojočem gradu lahko tako 

obiskovalci na razstavi raziskujejo številne načine nastajanja zvoka z glasbili, zgrajenimi iz 

raznovrstnih recikliranih materialov. Razstava je zasnovana interaktivno in želi obiskovalce 

spodbuditi, da se dotaknejo razstavljenih inštrumentov in zvokov, ki jih ti proizvajajo. S tem jih 

nagovarja, da glasbo tudi sami raziskujejo in ustvarjajo, namesto da bi jo le pasivno poslušali. V 

Sloveniji je bila do sedaj razstava predstavljena dvakrat: aprila in maja 2009 v srednjeveškem 

okolju Pelikanovega stolpa na Celjskem gradu, septembra 2011 pa v Vetrinjskem dvorcu v 

Mariboru. 

http://www.ljudmila.org/stripcore/evfonija/razstava_mb2.html
http://www.ljudmila.org/stripcore/evfonija/razstava_mb2.html


IZHODIŠČA ZA POGOVOR IN DELO V ŠOLI

(učna priprava za prvo triletje OŠ)

Metode

branje, pogovor, izdelovanje instrumentov, likovno ustvarjanje

Oblike

frontalna, individualna

Predmeti

slovenski jezik, glasbena vzgoja, likovna vzgoja

Cilji

Učenci

- berejo pravljico o Pojočem gradu

- pogovorijo se o človeških lastnostih ljubosumja, nečimrnosti in grabežljivosti

- spoznavajo razliko med umetnim svetom in naravo

- izkusijo moč glasbe, ki lahko človeku spremeni življenje

- spoznajo kaj so izvirni glasbeni instrumenti

- izdelajo si svoj (prvi) glasbeni instrument - slamičasto oboo

- spoznajo origami in izdelajo slavca iz papirja 

- urijo se v ročnih spretnostih

- opazujejo fotografije iz predstave in ugotovijo, kako risanje na računalnik uporabimo v 

gledališču



Didaktična izvedba

Uvod in motivacija

Učencem preberemo pravljico o Pojočem gradu. 

Vodeni pogovor

Učence opozorimo na kraljevo ljubosumnost do slavca, na njegovo nečimrnost in grabežljivost. 

V želji, da bi bila on in njegovo kraljestvo najboljša in najlepša, želi kralj slavca zasužnjiti in 

zapreti v kletko. Z učenci se pogovorimo, kje v današnjem svetu srečamo take človeške lastnosti 

in zakaj jih ne  smemo odobravati.  

Učence opozorimo na dva svetova, ki se soočita v pravljici: umetni svet kraljestva, ki je ves 

bleščeč in sladek, ter bitje slavca, ki je majhen in neugleden, pa vendar z močjo svojega petja v 

ljudeh vzbudi najpristnejše občutke lepote. Opozorimo jih tudi na umetnega slavca, ki je bil 

pisan, posut z okraski in utripajočimi lučkami in je pel hitrejše ter brez napake. Toda kralju je 

nudil le trenutno zadovoljstvo in čutno ekstazo, ki ga je vodila v pogubo. Rešil ga je pravi slavec, 

poosebljenje narave in pristnih čustev, ki je pel z dušo in kralju pokazal pot k prerojenju. 

Kralja je rešila slavčeva pesem in obujen z njeno močjo si je izgradil nov grad iz glasbenih 

inštrumentov. Ta je izraz njegovega prerojenega življenja ter vrednot, ki mu jih je pokazal slavec: 

spoštovanja drugih, zvestobe samemu sebi, svobode, občudovanja lepot življenja in narave, idr. 

V tem je pojoči grad kontrapunkt staremu cukrenemu (umetnemu) gradu. Otroke opozorimo na 

moč, ki jo ima glasba in na čustva, ki jih lahko vzbudi. Skušamo poiskati izkušnje iz njihovega 

vsakdanjega življenja, ki to ponazorijo.

Otrokom predstavimo izvirne glasbene instrumente in jim pokažemo, da se lahko izražamo tudi 

z instrumenti, ki niso klasični. Pri tem si lahko pomagamo s fotografijami iz razstav izvirnih 

instrumentov (Pojoči grad, Zvočni vrt ali Le jardin musical). Nato razložimo, da si lahko 

preproste instrumente izdelamo tudi sami iz običajnih predmetov in materialov, ki ležijo okoli 

nas. Po spodnjem navodilu izdelamo slamičasto oboo. Pri tem potrebujemo slamico 

(najprimernejše za izdelavo so slamice Lumpi, ker so nekoliko debelejše) in škarje. 

Ostale instrumente, ki jih lahko izdelamo z otroci, najdemo v priročniku Pojoči grad in ga lahko 

naročimo na naslovu peter@federacija.net.
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http://peterkus.net/si/projects/grad-prirocnik/
http://peterkus.net/si/projects/grad-prirocnik/
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V predstavi je slavec predstavljen kot papirnata lutka izdelana po principu origamija. Gre za 

posebno tehniko prepogibanja papirja, ki izvira iz Japonske in se je v 20. stoletju razširila po 

vsem svetu. Na preprost način lahko slavca izdelamo tudi z otroki. Pri tem potrebujemo papir 

kvadratne oblike, ki je lahko različne velikosti in barve. Slavca izdelamo po spodnjem navodilu. 

Iz vsakdanjega dela otroci poznajo risanje z računalnikom. Ob ogledu fotografij iz predstave 

(dostopne so tukaj) lahko otrokom pokažemo da je enaka tehnika, kot jo poznajo sami, 

uporabljena tudi v predstavi. Če imamo v šoli možnost uporabe računalnika in videoprojektorja, 

lahko tako “risanje po platnu” preizkusimo tudi z otroki (pri tem je lažje, če pri risanju 

uporabljamo digitalno pero in tablico, ki jih sicer šole navadno nimajo). 

http://peterkus.net/wp-content/uploads/2013/05/singing_castle_photos.zip
http://peterkus.net/wp-content/uploads/2013/05/singing_castle_photos.zip

